ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 03.07.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Община Павел баня, на адрес: гр.Павел
баня, ул. „Освобождение“ № 15, на Втори етаж, стая № 8, се проведе заседание на Комисия,
назначена със Заповед № РД-10-223/03.07.2018г. на Станимир Радевски – кмет на Община
Павел баня за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената областна и
общинска транспортна схема, квота на Община Павел баня“, с уник. № в АОП 00373-20180021, открита с Решение № РД-10-183 от дата 22.05.2018 г. на кмета на Община Павел

Баня.
Назначената комисия е в състав:
Председател:
Адв.Вилиана Костадинова Цонева – правоспособен юрист
и членове:
1.Йордана Ненова Енева – заместник кмет на Община Павел баня;
2.инж.Цанка Неделчева Христова – Директор дирекция СПУС, Община Павел баня;
3.Лилия Рачева Петкова – ИД Директор Дирекция ФСД, Община Павел баня;
4.адв.Зоя Колева – правоспособен юрист.
Определени са резервни членове:
1. Милена Иванова Паунова – заместник кмет на Община Павел баня
2. .Мима Иванова Бобева – Гл. счетоводител на община Павел баня
На заседанието присъстват всички членове от редовния състав на комисията, поради
което не се налага тяхно заместване с определените в заповедта на възложителя резервни
членове.
На заседанието присъстват следните лица:
1. Иван Генев Повчев - упълномощен представител на „Детелина Дрита“ ЕООД
гр.Пловдив;
2. Богдан Николов Петров – упълномощен представител на „Автобусни превози Павел
баня“ ООД гр.Павел баня;
3. Инко Славов Славов – упълномощен представител на „Автобусни превози Павел баня“
ООД гр.Павел баня.
Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-223/03.07.2018г. на Кмета на
Община Павел баня за назначаване на комисията за провеждане на процедурата.
Председателят на Комисията разясни на всички присъстващи начина и последователността на
провеждане на днешното открито заседание.
С Протокол от 03.07.2018 г. на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, се внесоха
подадените оферти за участие. До крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявлението
на обществената поръчка, в деловодството на Община Павел баня са постъпили 2 (две)
оферти за участие:
1. Оферта от „Детелина - Дрита“ ЕООД гр. Пловдив – вх. № РД-20-836 от 02.07.2018 г.,
15,11 ч.
2. Оферта от „Автобусни превози Павел баня“ ООД гр. Павел баня – вх. № РД-20-838 от
02.07.2018 г., 15,44 ч.

Всички членове на комисията попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията започна своята работа и констатира, че опаковките с офертите са
представени в указания от Възложителя вид, с ненарушена цялост, с отбелязан пореден
номер, дата и час на тяхното получаване в Деловодството на Община Павел баня
Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в деловодството
на Тракийски университет гр. Стара Загора, както следва:
1. „Детелина - Дрита“ ЕООД гр. Пловдив, оферта с вх. № РД-20-836 от 02.07.2018
г., 15,11 ч., седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район Западен, ул. Вегетарианска №
14, представлявано от Илиян Сашков Шаханов, управител;
Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и
Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка.
Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи и отделен
непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54,
ал. 3 от ППЗОП се оповестиха съдържащите се в офертата документи. В изпълнение на чл. 54,
ал. 4 от ППЗОП, всички документи към техническото предложение на участника и плик
„Предлагани ценови параметри“ се подписаха от трима от членовете на Комисията и
присъстващия представител /Богдан Петров/ на „Автобусни превози Павел баня“ ООД,
гр.Павел баня.
2. „Автобусни превози Павел баня“ ООД гр. Павел баня – вх. № РД-20-838 от
02.07.2018 г., 15,44 ч., седалище и адрес на управление: гр.Павел баня, ул. Д-р Балев № 10,
представлявано от Иван Гунчев Кутев и Емин Иса Бесоолу, заедно и поотделно.
Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и
Документацията за участие – в запечатана и непрозрачна опаковка.
Комисията отвори опаковката и констатира наличие на документи и отделен
непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54,
ал. 3 от ППЗОП се оповестиха съдържащите се в офертата документи. В изпълнение на чл. 54,
ал. 4 от ППЗОП, всички документи към техническото предложение на участника и плик
„Предлагани ценови параметри“ се подписаха от трима от членовете на Комисията и
присъстващия представител на „Детелина-Дрита“ ООД гр.Пловдив.
С извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Комисията продължи своята работа при „закрити врата”, като на основание чл. 54, ал. 7
от ППЗОП пристъпи към разглеждане на документите на участниците за съответствие с
изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
1. „Детелина - Дрита“ ЕООД гр. Пловдив, оферта с вх. № РД-20-836 от 02.07.2018
г., 15,11 ч.
- По отношение на представения от „Детелина-Дрита“ ЕООД гр. София еЕЕДОП:
Участникът представя ЕЕДОП в електронен вид, подписан цифрово от
представляващия дружеството и приложен на оптичен носител – диск.
В Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В, т.9 от еЕЕДОП, участникът е декларирал, че
разполага с 12 основни броя автомобили, от които 11 основни и 1 резервен.
В декларацията отсъстват данни за наличие на багажно отделение с достатъчна
вместимост и с достъп отвън по отношение на посочените 11 основни автомобила.

Декларираният като резервен автомобил – автобус Фолксваген Крафтер, с контр.№ РВ
0800КР е от клас III и категория М2, което не съответства на поставеното от възложителя
условие, разписано в т.3.3.2 ,раздел III от документацията за възлагане на поръчката, съгласно
което, участникът трябва да разполага с минимум 1/един/ резервен автомобил , с категория М
3 и клас III или B.
Комисията не установи друга липса, непълнота и/или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор на участника „Детелина - Дрита“ ЕООД гр.
Пловдив.
2. „Автобусни превози Павел баня“ ООД гр. Павел баня – вх. № РД-20-838 от
02.07.2018 г., 15,44 ч.,
По отношение на представения от„Автобусни превози Павел баня“ ООД гр.
Павел баня еЕЕДОП:
Участникът представя ЕЕДОП в електронен вид, подписан цифрово от управителя на
дружеството – Иса Емин Бесоолу и приложен на оптичен носител – диск.
Представеният еЕЕДОП не е подписан от Иван Гунчев Кутев – управител на „Автобусни
превози Павел баня“ ООД гр.Павел баня, с което е допуснато несъответствие с поставеното в
т.4.5, раздел IV от документацията за възлагане на поръчката изискване, съгласно което
ЕЕДОП се попълва и представя от лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП, както и с поставеното
в т.4.6, раздел IV от документацията за възлагане на поръчката изискване, съгласно което
когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
В част II, раздел А, б.“д“ от еЕЕДОП участникът е декларирал, че не може да
представи удостоверение за платени социално осигурителни вноски и данъци или
информация, коятоще позволи на възлагащия орган или възложителя за получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава
членка. Декларираното обстоятелство е основание за отстраняване на участника на основание
чл.54, ал.1,т.3 от ЗОП във вр. с т.2.3.1, раздел II от документацията за възлагане на поръчката.
В част II, раздел В от еЕЕДОП участникът е декларирал, че ще използва капацитета на
други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV и критериите и
правилата, посочени в част V на еЕЕДОП. Участикът не е представил отделен еЕЕДОП за
останалите субекти, чрез които доказва изпълнението на критериите за подбор, съгласно
поставеното в т.4.3, раздел IV от документацията за възлагане на поръчката, условие,
съгласно което, когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на едно или повече
трети лица, по отношение на съответствието с критериите за подбор, се представя отделен
ЕЕДОП за всяко едно от третите лица.
В част IV, раздел А от еЕЕДОП участникът е декларирал, че за изпълнение на услугата
е необходимо специално разрешение, без да е посочен вида, номер, дата и орган на издаване
на това разрешение, както и че информацията за издаване на това разрешение не е достъпна. В
т.3.1, раздел II от документацията за възлагане на поръчката, възложителят е поставил
изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност,
както следва: Участниците, трябва да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на

пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен
превоз на пътници /Лиценз на Общността/, издадени по реда и при условията на Закона за
автомобилните превози, който лиценз следва да поддържат валиден през целия срок на
действие на съответния договор.
В част IV, раздел В от еЕЕДОП участникът е декларирал три броя договори, с които
удостоверява поставеното в т.3.3.1, раздел II от документацията за възлагане на поръчката
изискване, съгласно което участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тази на поръчката, през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, като под «дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката» се разбират дейности по обществен превоз на пътници, а под "изпълнени
дейности" се разбират такива, които са приключили в горепосочения три годишен период,
считано от датата на подаване на офертата. Срокът на изпълнение на декларираните от
участника договори не е изтекъл, поради което същите не са приключили по смисъла на
поставеното от възложителя изискване.
Съгласно т.3.3.2, раздел II от документацията за възлагане на поръчката,
участникът трябва да разполага с минимум 12 /дванадесет/ броя автомобили, от които
11/единадесет/ основни и 1 /един/ резервни, в това число: а/ минимум 6/шест/ броя основни с класове II, III или В, категория М2 или М3 при наличие на багажно отделение с достатъчна
вместимост и с достъп отвън; б/ минимум 6/шест/ броя - 5/пет/ основни и 1/един/ резервен, с
категория М 3 и клас III или B. Минимум 4(четири) от моторните превозни средства да
отговарят на изискванията за превози на трудноподвижни лица , съгласно чл. 18, ал.1 т. 2 от
Наредба № 2 от 15.02.2002 г.Моторните превозни средства, предложени за изпълнение на
поръчката, следва да са включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на
пътници (лиценз на Общността), издаден на лицето, което ще извършва услугата
обществен превоз на пътници (участник, подизпълнител или член на обединение), като
съответствието с това изискване следва да бъде декларирано в част IV „Критерии за
подбор”, Раздел В, т.9 от ЕЕДОП информацията относно техническото оборудване и
съоръженията, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката. В
представения от участника еЕЕСОП липсван данни за съответствие с така поставеното от
възложителя изискване.

Като взе предвид резултатите от разглеждане на представените документи от
всички участници, за които са подадени оферти за участие, Комисията единодушно
РЕШИ:
1. На основание чл. 54, ал. 8 във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците, за които
са констатирани липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към лично състояние
и/или критерии за подбор, могат да представят необходимата информация, нов еЕЕДОП и/или

документи (включително за подизпълнители, трети лица и/или други субекти), съдържащи
променена и/или допълнена информация с оглед направените от Комисията констатации.
2. В деня на публикуване на настоящия протокол в „Профил на купувача“, същият ще
се изпрати на всички участници в обществената поръчка. В срок от 5 (пет) работни дни от
получаването му, участниците, по отношение на които е констатирано несъответсвие,
нередовност и/или липса на информация, могат да представят нов еЕЕДОП, информация
и/или документи, съдържащи променена и/или допълнена информация съгласно направените
от Комисията констатации.
Допълнителните документи следва да се входират в Деловодството на Община Павел
баня в запечатан, непрозрачен плик с надпис: Допълнение към оферта за обществена поръчка
с предмет: Изпълнение на обществен превоз на пътници по линиите от утвърдената
областна и общинска транспортна схема, квота на Община Павел баня. Върху плика се
изписва името на участника и данни за кореспонденция.
3.Комисията упълномощава инж. Цанка Христова да извърши посочените в чл.54, ал.8 от
ППЗОП действия за публикуване на настоящия протокол и изпращането му до участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 12.07.2018 г.
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